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A busca por respostas 
sobre a violência Carolina Nalon

Repórter

Laboratório de Estudos sobre Violência, criado em 2013, 
visa encontrar alternativas para combater os altos índices 
de crimes em Juiz de Fora (MG). Somente no ano passado, 
foram registradas 139 mortes violentas, uma média de 11 
assassinatos a cada mês.
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Paulo César Fraga (no Laboratório de Estudos 
sobre Violência): “É muito importante essa 
indignação das pessoas com o aumento dos 
homicídios. Não é possível conviver mais com o 
crescimento das taxas de violência sem buscar 
alternativas para diminuí-las”
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No ano de 2013, 139 pessoas foram vítimas 

de mortes violentas em Juiz de Fora (MG), 

uma média de 11 assassinatos a cada 

mês. Número 40% maior do que o registrado 

em 2012 e bem superior ao de 2011, quando 

ocorreram 52 homicídios. O quadro pode se 

agravar, já que outros 45 casos foram noticiados 

nos primeiros três meses do ano pelo jornal 

“Tribuna de Minas”. Os assaltos também se 

tornaram mais frequentes e a nova realidade 

da cidade de meio milhão de habitantes tem 

mobilizado a sociedade na busca por medidas 

imediatas e efetivas junto aos governos 

municipal e estadual. O debate envolve, ainda, 

pesquisadores da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), e motivou a criação do 

Laboratório de Estudos sobre Violência.

A intenção do laboratório é, portanto, atender a 

uma expectativa da própria sociedade, ávida por 

respostas sobre a disparada dos índices. Para 

o diretor do Centro de Pesquisas Sociais (CPS) 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

professor Paulo César Pontes Fraga, “é muitoo 

importante essa indignação das pessoas com o 

aumento dos homicídios. Apesar de não existir 

sociedade sem crime, como observou Durkheim, 

não é possível conviver mais com o crescimento 

das taxas de violência sem buscar alternativas 

para diminuí-las”. Segundo ele, grupos de 

pesquisa de destaque já tratam do assunto 

dentro da Universidade, mas, até então, ainda 

não havia se firmado uma proposta de trabalho 

em conjunto da academia com instituições 

públicas municipais e estaduais voltada 

especificamente para os problemas de violência 

em Juiz de Fora.

 A previsão é iniciar os trabalhos por meio de um 

Observatório sobre a Violência, até que as fontes 

de recursos para pesquisas em maior profundi-

dade sejam obtidas, possivelmente por editais 

de agências de fomento.

O observatório reunirá e analisará os registros 

de polícias e as informações sobre políticas e 

serviços públicos do município, com o aval das 

instituições, que repassarão os dados. “Pes-

quisas apontam caminhos, avaliam situações, 

mas não criam políticas públicas, por isso, o 

envolvimento desses atores faz toda diferença.” 

Fraga ressalta que o observatório funcionará 

a curto e médio prazo com equipe reduzida de 

profissionais e estudantes. “Queremos saber, 

por exemplo, se há relação na incidência de 

crimes em determinados bairros ou regiões 

da cidade onde há menos serviços voltados ao 

cidadão, como educação, lazer e esporte.” Esse 

cruzamento de dados será fundamental para 

traçar, inclusive, um caminho para as pesquisas 

de campo do laboratório. “Questão fundamental, 

também, são as violações de direitos humanos. 

Uma política democrática de segurança precisa 

ter como prioridade o respeito aos direitos 

humanos, pois o combate à criminalidade não 

pode ser justificativa para desrespeitar direitos 

fundamentais.”

A ideia é abordar todos os tipos de crime, não 

só os violentos, e tratar o tema de modo a 

considerar autores, vítimas e “sobreviventes 

dos homicídios”. O termo se aplica às pessoas, 

principalmente familiares, que conviviam com 

a vítima assassinada. A abordagem ampla é 

importante para uma avaliação mais profunda 

e verdadeira sobre a violência. Isso porque, 
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“Queremos saber, por 
exemplo, se há uma 
relação na incidência de 
crimes em determinados 
bairros ou regiões da 
cidade onde há menos 
serviços voltados ao 
cidadão, como educação, 
lazer e esporte”

(Paulo César Fraga, diretor do Centro de Pes-
quisas Sociais-UFJF)

É fundamental que 
as pesquisas tenham 
relevância e que sejam 
úteis para a sociedade, 
e é por meio delas que 
é possível conhecer as 
expectativas dos grupos 
sociais”

(Frederico Couto Marinho, pesquisador 
do Centro de Estudos de Criminalidade e 
Segurança Pública- UFMG)
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de acordo com Fraga, os registros ainda são 

superficiais ou consideram apenas um dos lados 

dos conflitos. No caso do DataSUS, por exemplo, 

– banco de dados do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no qual é possível acessar registros de 

mortes por homicídio –, trabalha-se apenas com 

dados da vítima. Outra vertente importante são 

as análises sobre os crimes contra os direitos 

humanos, grupos vulneráveis e estigmatizados, 

muitas vezes negligenciados.

 

OUTRAS 
EXPERIÊNCIAS
Diversas universidades do país têm ido além de 

sua contribuição científica quando se trata de 

violência, principalmente, nos grandes centros. 

São referências na articulação entre pesquisas 

e políticas públicas, os núcleos de estudos da 

Universidade de São Paulo (USP), da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Centro de 

Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 

(Crisp) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). De acordo com o pesquisador do Crisp, 

Frederico Couto Marinho, finalizado o estudo, 

há uma segunda etapa de trabalho que exige 

bastante esforço da equipe, a de convencimento 

das autoridades. “É preciso debater os resul-

tados, apresentar o embasamento teórico e 

metodológico e também pesquisas semelhantes 

realizadas em outros países, traçando um para-

lelo sobre o que acontece em outros lugares.”

Os dados apresentados podem levar a outras 

pesquisas, a realização de treinamentos, ao 

desenvolvimento de softwares e, o mais im-

portante, a novas políticas públicas. Em Minas 

Gerais, os programas “Fica Vivo”, da Secretaria 

do Estado de Defesa Social, e “Escola Viva, 

Comunidade Ativa”, da Secretaria Estadual de 

Educação, foram implantados após trabalhos 

publicados pelo Crisp. No “Fica Vivo”, oficinas 

de esporte, arte e cultura, destinadas a jovens 

em situação de risco social, conseguiram reduzir 

taxas de homicídios em áreas com alto índice 

de criminalidade violenta. Já a pesquisa feita na 

rede estadual de ensino, ouviu alunos e profes-

sores, apontando as fontes de conflitos. 

Os dados fizeram com que o governo investisse 

mais na infraestrutura das escolas participan-

tes e incentivasse ações de envolvimento da 

comunidade. “Para nós, é fundamental que as 

pesquisas tenham relevância e que sejam úteis 

para a sociedade, e é por meio delas que é possí-

vel conhecer as expectativas dos grupos sociais”, 

avalia Marinho.


